
 

 األعزاء ، اآلباء األعزاء واألوصياء ، والطالبات الطالبالى 

 

جميع وباء الكورونا الكورونا وحتى نستطيع استئناف يومنا الدراسي يجب االمتثال لبسبب 

 قواعد النظافة بشكل جيد جدا

 

ة تاليا و دالوار  لقواعد النظافة الجديدةقراءة المعلومات التالية حول االمتثال م أطلب منك

 .مدرسة الجمنازيوم في اتباعها  الواجب

 

تتضمن التعليمات المذكورة مجموعة متنوعة من قواعد النظافة التي يجب أن يتبعها كل 

  لب دون استثناء.طا

خطة النظافة في ساكسونيا السفلى لمواجهة "يستند تطبيق معايير النظافة الجديدة إلى  

 التي يمكنك عرضها وتنزيلها على موقعنا.فيروس الكورونا و

 

   Gymnasium Nordhornنظًرا لألهمية الخاصة لالمتثال لجميع قواعد النظافة في 

التي ستزور مدرستنا مرة أخرى في لفصول االمدرسة مع عدد متزايد من عمل أثناء 

األسابيع القليلة المقبلة ، سيتم معاقبة انتهاكات قواعد النظافة المدرجة بالتشاور الفوري مع 

يمكن أن يؤدي هذا أيًضا إلى االستبعاد الفوري والمؤقت من الفصل ، ألن   إدارة المدرسة.

 درسة أمر بالغ األهمية.حماية جميع األشخاص الذين يعملون ويعملون في الم

 

قواعد النظافة المتاحة لهم في يوم استئناف الدروس للفصول المعنية مع سيناقش المعلمون 

باإلضافة إلى ذلك ، يقوم أعضاء هيئة التدريس بتعريف   الطالب بطريقة مناسبة للعمر.

 التالميذ بإجراءات االمتثال لقواعد النظافة في الموقع.

 

تمت مناقشة  ، Bentheim Grafschaftمع رئيس قسم الصحة في  المراقبةخالل من 

 وتنسيق التدابير في المدرسة الثانوية ، بما في ذلك استخدام الفصول الدراسية.

 

يمكن تحقيق عودة بطيئة إلى الحياة المدرسية اليومية إذا اتبع جميع أفراد المجتمع المدرسي 

 .تطلبات خطة النظافة قواعد النظافة وقاموا بتطبيقها بشكل فعال وفقًا لم

 

 

 

 



مدرسة الجمنازيومقواعد النظافة في   

ا ة فيروس كورونلمكافحبير متقدمة تدا  

 

لمبادئ العامةا  

إذا كنت تعاني من أعراض )مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وضيق التنفس .1   

األنف وآالم الجسم( ، ابق في المنزل على  وفقدان الذوق / الرائحة والتهاب الحلق وسيالن

 .أي حال

من قبل المرضى أو  كورونابحدوث إصابة بفيروس بحال يجب إبالغ إدارة المدرسة .2

 اشتباهحالة يجب اإلبالغ عن كل  كورونا فيروسأمورهم.  بسبب قانون اإلخطار بأولياء

.مكتب الصحةفي المدارس إلى رض للم . 
 

.3  ال تلمس الفم والعينين واألنف ديك ،يب وخاصة األغشية المخاطية ال تلمس الوجه  

مصافحةو الا وقبضة غيت أو،أو التقبيلالعناق  اومس ،للا ممنوع .  .4 

ينلعمل الشخصية واألقالم مع اآلخرا أدواتتشارك أكواب الشرب وال .5  

تقليل االتصال مع األسطح المستخدمة بشكل متكرر مثل مقابض األبواب أو أزرار .6

 .المصعد قدر اإلمكان.  ال تلمس يدك أو أصابعك بالكامل ، استخدم المرفقين إذا لزم األمر

عطس في منحنى الذراع أو منديل من أهم اإلجراءات الوقائية!  عند السعال أو السعال وال.7

 .العطس ، احتفظ بأبعد مسافة ممكنة عن األشخاص اآلخرين ، واستدر بعيًدا

 

 القواعد في الحياة المدرسية اليومية

 

ابق على مسافة.1  

 

رين ومعلمين وموظفين م( على األقل أينما تلتقي بزمالء آخ 1.50ابق على مسافة )  

وأشخاص آخرين في المدرسة.  وهذا ال ينطبق فقط في الفصل الدراسي ، ولكن أيًضا خالل 

 !فترات الراحة ، وفي الممرات وعلى أرض المدرسة بأكملها

معلومات المسافة وعالمات المسافة على األرضيات في جميع النقاط في المباني.  انتبه ل  

ز مسموح الوقوف فقط وفق العالمات الموضوعة .خاصة أمام المراحيض . 



شوارع ذات اتجاه واحد وال يوجد ممر.2  

: ينقسم مبنى المدرسة إلى شوارع ذات اتجاه واحد.  يشار الشوارع ذات االتجاه الواحدأ(   

على األرضيات أو على الجدران.  يمكن السير في شارع باتجاه  م المرسومةسهاالبإلى هذه 

ال يُسمح بدخول المباني والمسارات ومغادرتها إال في اتجاه واحد فقط في اتجاه واحد!  

 .واحد عبر هذه الشوارع ذات االتجاه الواحد

 األبواب وأبواب الدخول والمساراتيجب عدم إدخال ب( المسارات واألبواب المسدودة:   

." توقف ""ال يوجد ممر" / المميزة بعالمات مسدودة   

إلى غرفة الموظفين واألمانة.أيضا ينطبق هذا الحظر على المرور     

تحدث إلى معلمك , سكرتاريةالعليك الذهاب إلى  عندما يتحتمفي حاالت استثنائية خاصة ، 

.خالل الدرساوال  . 

نتطهير اليدي.3 .  

: تطهير اليد(.  يتم وضع 1بعد دخول مبنى المدرسة ، يجب تطهير اليدين )انظر الملحق 

التطهير عند كل مدخل إلى المدرسة عبوات . 

غسل اليدين.4  

تقريبًا في المدرسة ةدراسي غزقةغسل اليدين ممكن في كل    . 

فاو حيث توجد المغاسل سوف يتم توزيع عبوات التعقيم.في المبنى   

: غسل اليدين بشكل صحيح( في الحاالت التالية2يجب غسل اليدين )انظر الملحق    : 

 

ترغب في تناول عندما  )على سبيل المثال:  الوجبات وقبل تناول,قبل وبعد تناول الطعام 

(احةخالل وقت االسترالخبز . 

راعك أو في منديل(بعد السعال أو العطس )تذكر: السعال والعطس في ذ  

أو ازالة الكمامات  وضع  وبعد قبل  

 بعد كل تلوث

 بعد استخدام المرحاض

 

المراحيض.5  

 فردي فقط!  ال يجوز أن يكون هناكبشكل دخول جميع المراحيض في المدرسة  يجب  

.في نفس الوقتاحيض االناث والذكورأكثر من شخص واحد في مر  



وأثناء فترات الراحة ، سيعطيك معلمك عالمة "مشغول" للذهاب إلى خالل الدرس   

المرحاض.  قمت بتعليق هذه العالمة المغناطيسية على العالمات الموجودة على األبواب 

 .الخارجية للمراحيض قبل استخدام المرحاض ثم إعادتها إلى معلمك

وجودهر الميجب تطهير الالفتة عند مغادرة المرحاض باستخدام رذاذ المط . 

 

!تذكر: غسل يديك بعد استخدام المرحاض  

الحرةساعات الأوقات الراحة و.6  

يمكنك البقاء في الكافتيريا وفي مبنى المدرسة.  هنا أيًضا ، يجب  الحرةساعات الفي   

م( 1.50ألشخاص آخرين )مع ادائًما الحفاظ على الحد األدنى للمسافة  . 

 استراحة وفقًااخذ  سمح لكمتى ي يحدد المعلمو الدراسية بين الحصصفترات الراحة  الغاء 

.لخطة محددة  

,يجب احضارها بنفسك يجب ارتداء الكمامات أثناء فترات الراحة , 

كل طالب على كمامتين يمكن غسلها  في أول يوم مدرسة سوف يحصل  

 

 سيكون هناك نوعان مختلفان من فترات الراحة

 

: خالل فترات الراحة القصيرة هذه ، يمكنك البقاء في مقاعدك االستراحة في مكانكأ(  

م( إلى زمالئك 1.50والحفاظ على المسافة ) . 

 

ارج: خالل هذه فترات الراحة ، تحتفظ بالحد األدنى للمسافة ب( أوقات الراحة في الخ  

مسافةالطالما حافظت على االخرين م(.  يمكنك التحدث واللعب مع  1.50) . 

 

ةالدراسي غرفال.7  

م( في جميع المواقف 1.50ة )طلوبالدراسية ، تحتفظ دائًما بالمسافة المغرف أيضا في ال   . 

ويجب أال يتم تعديلها.  يتم  الحد األدنى للمسافة وضع الطاوالت في الصفوف بيتم  فسو  

.تحديد ترتيب المقاعد من قبل المعلم وال يجوز تغييره بشكل مستقل في يوم المدرسة  

 



: تطهير اليد1الملحق    

 

  .افرك اليدين بدعك الراحتين.1

افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك االصابع ثم افعل نفس الشيء .2

.باليد اليمنى  

.االصابع وشبكهما مع فرك الراحتينخلل .3  

افرك ظهر اصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى. وظهر أصابع اليد اليسرى .4

.مع راحة اليد اليمنى مع قبضة االصابع  

ابهام اليد اليسرى بشكل دائري براحة اليد اليمنى وكرر العملية بالنسبة افرك .5

.البهام اليد اليمنى  

افرك اليد اليمنى بحركة دائرية الى الخلف والى االمام بحيث تشتبك اصابعها براحة اليد .6

.اليسرى والعكس بالعكس  

: اغسل يديك بشكل صحيح2الملحق     

 بلل اليدين جيدا

 وزع الصابون على يديك

 ادعك الراحتين

 افرك راحة اليدين مع تشبيك األصابع

 ضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وافرك ظهر األصابع

 افرك اإلبهام براحة اليد

 افرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تتشبك أصابعها براحة اليد اليسرى

 جفف اليدين

 



 

 


